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SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO MARCOS RENATO BÖTTCHER 
PRIMEIRA CÂMARA                 SESSÃO: 17/08/10 

 
CONTAS ANUAIS 
 
57 TC-002080/026/08 
Prefeitura Municipal: Estância Balneária de São Sebastião. 
Exercício: 2008. 
Prefeito(s): Juan Manoel Pons Garcia. 
Advogado(s): Marcelo Palavéri, Flávia Maria Palavéri 
Machado, Adriana Albertino Rodrigues, Clayton Machado 
Valério da Silva e outros. 
Acompanha(m): TC-002080/126/08 e Expediente(s): 
TC-000184/007/10, TC-000728/007/09, TC-000844/007/09, 
TC-000845/007/09, TC-002193/007/08, TC-010012/026/09, 
TC-012528/026/09, TC-016784/026/09, TC-018595/026/09, 
TC-022262/026/08, TC-029878/026/08, TC-024592/026/10 e 
TC-027995/026/10. 
Auditada por:    UR-7 - DSF-I. 
Auditoria atual: UR-7 - DSF-I. 
DILIGÊNCIA DETERMINADA PELA E. PRIMEIRA CÂMARA EM SESSÃO DE     
05-07-10. 
 
 
 
  Em apreciação, no processo epigrafado, as contas 
anuais, atinentes ao exercício de 2008, da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO. 
 
  O relatório da Auditoria, que resulta de inspeção 
“in loco”, retrata a gestão em apreço, seja sob o aspecto 
Administrativo, seja sob os ângulos Econômico-Financeiro, 
Contábil e Patrimonial. O documento – elaborado pela 
Unidade Regional de São José dos Campos – evidencia a 
incidência de falhas e irregularidades, cuja descrição, em 
resumo, vê-se a seguir: 
 
1.PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FÍSICA – a) A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) permitiu a abertura de créditos 
suplementares até o limite de 40%, ao passo que a Lei 
Orçamentária Anual (LDO) autorizou a abertura de até 30% do 
Orçamento; b) O Município não dispõe de Plano Diretor, 
obrigatório para localidades cujo número de habitantes 
supera os 20.000. 
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2.INDICADORES OPERACIONAIS – a) Com relação à área da 
Saúde, o índice de mortalidade da população jovem (entre 15 
e 34 anos) é maior do que os respectivos indicadores para a 
Região de Governo e para o Estado; b) Os indicadores na 
saúde foram: 

 

Estatísticas Vitais e Saúde - Ano 2007 

 
Município  

Região de  
Governo  

Estado 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil 
nascidos vivos)1 

9,71 14,65 13,07 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil 
nascidos vivos)2 

11,33 17,67 15,20 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 
e 34 Anos (Por cem mil habitantes nessa 
faixa etária)3 

175,24 153,64 127,50 

Taxa de Mortalidade da População de 60 
Anos e Mais (Por cem mil habitantes nessa 
faixa etária)4 

3.135,18 3.635,18 3750,8 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) 
(Em %)5 

7,44 8,07 7,31 

 
c) Com relação ao desempenho educacional, o índice 
Municipal relativo às séries do Ensino Fundamental esteve 
abaixo da média da rede privada e, no caso dos anos 
iniciais, foi superado inclusive pela rede pública estadual 
de São Paulo, a despeito do cumprimento da meta; d) Os 
indicadores na educação foram: 

 

                     
1 Razão entre os óbitos de menores de um ano residentes numa unidade geográfica, num 
determinado período de tempo (no caso, um ano) e os nascidos vivos da mesma unidade 
nesse período. 
2 Razão entre os óbitos de menores de cinco anos de residentes em uma unidade 
geográfica, em determinado período de tempo (no caso, um ano), e os nascidos vivos da 
mesma unidade nesse período. 
3 Razão entre os óbitos da população de 15 a 34 anos em uma unidade geográfica, em 
determinado período de tempo (no caso, um ano), e a população nessa faixa etária 
estimada para o meio do período. 
4 Razão entre os óbitos da população de 60 anos e mais em uma unidade geográfica, em 
determinado período de tempo, no caso, um ano, e a população nessa faixa etária estimada 
para o meio do período. 
5 Proporção de Mulheres com idade inferior a 18 anos e que tenham tido pelo menos um 
filho nascido vivo no ano de referência, em relação ao total de mulheres que tiveram 
filhos nesse mesmo período. 
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB6 

  

Anos Iniciais do Ensino Fundamental Anos Finais do Ensino Fundamental 

IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas 

2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 

Rede 
Municipal 
Brasil 

 3,4  4,0  3,5  5,7  3,1  3,4  3,1  5,1 

Rede 
Privada 
Brasil 

 5,9  6,0  6,0  7,5  5,8  5,8  5,8  7,3 

Rede 
Estadual 
São Paulo 

4,5 4,7 4,6 6,6 3,8 4,0 3,8 4,0 

Rede 
Municipal 

4,1 4,5 4,2 4,5 - 4,1 - 4,3 

 
3.FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS – a) A Auditoria constatou 
“divergências entre os valores informados pelos órgãos que 
transferiram os recursos públicos e aqueles constantes das 
peças contábeis”; b) A Lei Municipal n° 1.898/08 autorizou 
a remitência parcial (80%) de multas e juros incidentes 
sobre os débitos inscritos na Dívida Ativa, inclusive de 
exercícios anteriores a 2008, possibilitando o parcelamento 
em até cinqüenta vezes, em desatendimento ao artigo 14 da 
LRF e ao próprio artigo 12 da LDO do Município. 
 
4.DÍVIDA ATIVA – a) O saldo da Dívida Ativa cresceu 4,46% 
em relação ao exercício anterior, tendo passado de R$ 
82.005.844,06 para  R$ 85.662.321,16; b) No exercício em 
exame, a Administração promoveu o cancelamento de débitos 
por prescrição, “patenteando a necessidade de efetiva 
implementação de meios de cobrança do ativo público”. 
 
5.ROYALTIES – a) O total arrecadado no exercício importou 
R$ 56.062.284,96, o que somado ao rendimento de aplicações 
financeiras (R$ 476.529,52), totalizou R$ 56.538.864,48; b) 
A Administração deixou de atender, de forma integral, o 
disposto no Decreto n° 01/91, pois utilizou parte da 
arrecadação (R$ 11.288.420,02) para finalidades estranhas 
às previstas no artigo 24, do citado diploma, restando 

                     
6 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb ) é elaborado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep /MEC), tendo como 
objetivo traçar um retrato e metas para o sistema de ensino no Brasil. Maiores detalhes 
podem ser obtidos em: http://ideb.inep.gov.br/Files/Site/Download/Ideb-
nota_explicativa16_09_08.pdf. 
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demonstrado o desvio de finalidade de que trata o artigo 
8°, da LRF. 
 
6.ENSINO – a) Os registros da auditoria indicavam 
investimento da ordem de 18,55%, deduzidas várias despesas 
glosadas, haja vista sua inelegibilidade; c) A devolução de 
recursos vinculados a repasses federais e estaduais 
constitui “indicativo de problemas na gestão da despesa 
educacional”. 
 
7.PRECATÓRIOS – a) A atualização dos débitos de Precatórios 
é realizada apenas por ocasião dos pagamentos, quando 
deveria sê-lo no momento de encerramento do exercício; b) 
Constatação da inexistência de contabilização de débito 
determinado, o que demonstra a inobservância “aos 
princípios fundamentais da contabilidade e ao que dispõe o 
artigo 35 da Lei 4.320/64, além de afetarem os índices de 
endividamento (...)”, bem como a norma do Conselho Federal 
de Contabilidade consubstanciada na NBCT 16/10 – avaliação 
e mensuração de ativos e passivos em entidades do setor 
público; c) Sabe-se que o Balanço Patrimonial não 
registrava “corretamente as pendências relativas a tal 
passivo judicial (...), havendo nisso ocultação de Passivo 
e, disso decorrente, ofensa ao princípio da transparência 
fiscal”; d) O saldo de Precatórios de exercícios anteriores 
era de R$ 721.626,70 e os mapas apresentados em 2007 
indicavam o valor de R$ 196.639,21, de maneira que o valor 
mínimo a ser pago no exercício somava R$ 268.801,88, com 
isto, a Administração quitou o montante de R$ 648.473,20, 
superando em R$ 379.671,32 o valor efetivamente devido no 
exercício. 
 
8.TRANSFERÊNCIA à CÂMARA DE VEREADORES – O equivalente a 
8,20% da receita ampliada do exercício anterior constitui o 
volume de recursos repassados ao Legislativo. Ressalte-se 
que os repasses, nos valores concretos, foram efetivadas em 
razão de decisão judicial. A Câmara Municipal decidiu 
promover demanda à Lei Orçamentária Anual (LOA), para o fim 
de alterar para R$ 13.900.400,00 a dotação anual, que era 
prevista em R$ 10.700.000,00. O Executivo sancionou a 
norma, porém, posteriormente, ingressou com Ação 
Anulatória, julgada parcialmente procedente, restando 
declarada a inconstitucionalidade da dotação orçamentária. 
Em caráter liminar, a Prefeitura havia obtido a sustação 
dos efeitos da norma, autorizando, porém, o depósito em 
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Juízo do valor pertinente. O Expediente TC-22.262/026/08 
trata da matéria. 
 
9.OUTRAS DESPESAS – Verificou a Auditoria a incidência de 
irregularidades envolvendo a realização de pagamentos à 
empresa Medmix Comércio de Materiais Descartáveis Ltda. É 
que, para comprovação de despesas, “os documentos 
apresentados seriam anteriores à autorização para impressão 
dos documentos fiscais, infringindo o disposto no artigo 
183, do Regulamento do ICMS (RICMS)”. Além disso, a empresa 
“foi fornecedora de mercadorias diversas de sua atividade 
fim”. Para análise detalhada do assunto, a  
Auditoria protocolou o Expediente TC-844/007/09. 
 
10.LICITAÇÕES – a) Objetivando a locação de Tendas, a 
Administração instaurou os Convites n° 24/08 e n° 155/08, 
não obstante os valores contratuais terem superado o limite 
referente à modalidade licitatória eleita, enquadrando-se 
como Tomada de Preços; b)Em relação aos Convites n° 25/08 e 
n° 62/08, constatou-se que das três empresas convidadas, 
duas “sequer têm seus objetos compatíveis com aquele 
pretendido pela Municipalidade, nos termos do artigo 22, § 
3°, da LLC”, ou seja, exploram atividades comerciais 
diversas do objeto licitado; c) O Convite n° 66/08, do 
mesmo modo, resultou na contratação de empresa “cujo objeto 
social é diferente daquele pretendido pela Municipalidade”; 
d) O Edital de Pregão n° 11/08, cujo objeto é a aquisição 
de ambulância, especificava características próprias do 
veículo pretendido, de tal forma a identificar determinada 
marca, o que evidencia o direcionamento da licitação em 
favor da empresa adjudicatária. 
 
11.CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS – Verificou-se a quebra da 
Ordem Cronológica de Pagamentos. 
 
12.PESSOAL – a) Em desobediência à Lei Municipal n° 
1027/95,  alterada pela Lei n° 1.360/99 – que disciplina a 
admissão de pessoal em caráter temporário – a Prefeitura 
mantém servidores por períodos superiores a 12 meses, 
caracterizando prazo indeterminado, cujos cargos são de 
natureza permanente e que devem ser preenchidos por 
servidores concursados (...), porém “até a presente data 
não tomou qualquer providência para sanar a 
irregularidade”. Ressalte-se, ainda, que “as contratações 
não se revestem de características de calamidade pública e 
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tampouco necessidade temporária” (...)”. b) Várias 
irregularidades envolvendo o pagamento de Pessoal, para 
cuja análise específica instaurou-se o Expediente TC-
845/007/09, que tramita em conjunto. Tais irregularidades 
consistem, em síntese, de pagamento indevido de verbas 
rescisórias, de abono complementar de festividades 
natalícias, de férias acima do permitido, e pagamento 
irregular de “honorários de sucumbência a servidores cujas 
funções são estranhas àquelas contempladas pelo decreto que 
regulamentou o assunto”. No mesmo expediente, analisa-se 
irregularidade relativa ao pagamento irregular de férias a 
agentes políticos, além do legalmente permitido. 
 
13.TESOURARIA – Sabe-se que “as disponibilidades de caixa 
não são depositadas em bancos estatais, não atendendo a 
Prefeitura ao art. 164, § 3° da Constituição Federal”. 
 
14.TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA – A Administração deixou 
de adotar as medidas de que trata o artigo 48, da LRF -
divulgação, na página eletrônica do Município, do PPA, LDO, 
LOA e outros instrumentos de divulgação obrigatória. 
 
15.RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO – a) A despesa com 
Pessoal e Reflexos aumentou 2,25% no período compreendido 
entre junho e dezembro/08, em inobservância ao disposto no 
parágrafo único, do artigo 21, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal; b) A Prefeitura efetuou despesas com publicidade 
nos últimos 180 dias do exercício. Ademais, os dispêndios 
da espécie superaram a média dos três últimos exercícios 
anteriores, indo de encontro ao disposto no artigo 73, 
incisos VI e VII, da Lei Federal n° 9.504/97. 
 
16.INSTRUÇÕES – A Administração deixou de atender, em sua 
integralidade, as Instruções deste Tribunal, ou porque não 
cumpriu os prazos de prestação de informações ao Audesp, ou 
porque enviou, de forma intempestiva, a prestação de 
contas. Ressalte-se, ainda, “a inobservância reiterada de 
itens objeto de recomendações (...)”. 
 
17.ASPECTOS CONTÁBEIS – A Auditoria apurou divergência 
entre os sistemas Econômico e Patrimonial. O resultado 
Financeiro apurado diverge do constante nas peças 
contábeis. 
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18.MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA – Em tramitação conjunta, 
noticiam possíveis irregularidades os expedientes a seguir 
identificados: 
 
I – TC-18.595/026/09 – O Sr. Francisco de Assis Porfírio da 
Silva, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, comunica 
possíveis irregularidades consistentes no pagamento de 
férias em valores além do limite permitido. O assunto 
constitui objeto de análise no Expediente 845/007/09, 
instaurado pelo órgão instrutivo desta Corte.  
 
II – TC-2978/026/08 (cópia do congênere TC-1.030/007/08) – 
O documento inicial, subscrito pelo Sr. Amélio Leopoldino 
dos Santos, ex-Vereador do Legislativo local, denuncia 
possíveis irregularidades envolvendo o Ex-Prefeito 
Municipal. O autor da representação não enumera as 
possíveis irregularidades, mas alude à possível 
enriquecimento ilícito, à utilização da máquina 
administrativa com a finalidade de obter recursos ilícitos; 
cita várias irregularidades que seriam objetos de processos 
movidos contra o Ex-Prefeito e Ex-Secretários Municipais; 
informa possuir o Ex-Prefeito patrimônio incompatível com 
seus vencimentos. Fatos outros, tidos como irregularidades, 
noticia o autor do documento, que junta cópia de matéria 
jornalística acerca do conteúdo da denúncia. Anota a 
Auditoria que “diante dos inconclusivos elementos que 
instruíram a inicial e por se tratarem de fatos ligados 
mais à esfera de apuração de outros órgãos públicos do que 
àqueles restritos a aspectos da atuação desta Egrégia 
Corte”. 
 
III – TC-2.193/007/08 e TC-10.012/026/09 – Segundo os 
documentos preliminares, o ex-Prefeito teria celebrado 
contratos de altos valores, “nos montantes aproximados de 
R$ 18.000.000,00 (...) e R 31.740.l00,00. Anota a 
Auditoria, em relação a este último, que trata-se de 
contrato apreciado nos autos do TC-671/007/08. No que 
concerne ao primeiro citado, informa que, em processos 
autônomos, constituem objeto de apreciação três ajustes 
específicos (TC-949/007/08, 2069/007/07 e TC-946/007/08). 
Verifica-se, ainda, que outros contratos, cujos valores não 
atingiam o valor de remessa, “não foram detectados vícios 
capazes de maculá-los (...)”. 
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IV – TC-12.528/026/09 e TC-728/007/09 – O Sr. Prefeito 
Municipal informa, pelo documento inicial, haver o Ex-
Prefeito cometido irregularidades no que concerne ao 
pagamento de honorários de sucumbência. Trata-se de matéria 
objeto de análise no processo TC-845/007/09, em tramitação 
conjunta. 
 
V – TC-16.784/026/09 – O Sr. Prefeito Municipal noticia, 
pela correspondência inicial, possível irregularidade 
envolvendo admissão de pessoal no período vedado pela 
Legislação eleitoral. Informa a Auditoria que os atos de 
admissão a que se refere o documento foram tratados nos 
processos TC-1159/007/08, TC-865/007/09, TC-863/007/09 e 
864/026/08. 
 
VI – TC-22.262/026/08 – Comunica a Prefeitura “possíveis 
irregularidades na aprovação de alteração do orçamento 
municipal, fazendo com que os repasses ao Legislativo 
ultrapassassem os limites contidos no artigo 28-A, da Carta 
Magna”. O assunto constitui objeto de análise no relatório 
decorrente da inspeção ordinária, bem como no Exp. TC-
22.262/026/08. 
 
  Regularmente notificada, a Autoridade responsável 
ofereceu justificativas a propósito do teor do relatório de 
Auditoria. 
 
  A argumentação disposta no petitório resume-se 
como segue: 
 
a)PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FÍSICA – Argumenta, em síntese, 
que “(...) os créditos suplementares abertos pela 
Prefeitura (...) foram autorizados pela Lei Orçamentária 
Anual, que constitui instrumento legal devidamente aprovado 
pelo Poder Legislativo, o que enseja a regularidade da 
matéria”. Quanto ao Plano Diretor, argumenta que o 
instrumento vigente no período 1998/2004 encontra-se em 
vias de revisão, conforme Projeto enviado ao Legislativo 
sob o n° 15.841/06. 
 
b)FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS – Procura esclarecer, em 
detalhes, as diferenças verificadas, envolvendo 
transferências  Federais e Estaduais. Com relação à 
renúncia de receitas, discorda dos termos do relatório, 
esclarecendo que, no caso, ocorreu apenas “incentivo para 
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redução da Dívida Ativa, respaldado na Lei Municipal 
1.898/08”. Argumenta que, na forma da Legislação Municipal, 
a remissão atingiu tão somente os juros e multas de mora, o 
que não deve ser confundido com receita, inexistindo, pois, 
qualquer desobediência ao artigo 14, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Em resumo, a Lei Municipal, 
segundo a Autoridade, “estabeleceu incentivo para o 
Pagamento de tributos, fazendo com que a receita local 
melhorasse sensivelmente, incrementando a arrecadação 
(...)”, acrescentando que o estímulo “não conflita com o 
artigo 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a 
elaboração do impacto orçamentário-financeiro”. 
 
c)DÍVIDA ATIVA – Alega que “foram adotadas providências 
efetivas para cobrança da Dívida Ativa, bem como 
implantadas medidas facilitadoras para que inadimplentes 
pagassem seus débitos fiscais”. E que tais medidas foram 
tomadas tanto pela via amigável, como pelos meios judiciais 
cabíveis. Em resumo, conforme a Autoridade, a Prefeitura 
“se empenhou ao máximo para reaver os valores inscritos em 
dívida ativa”, sendo certo que por motivos alheios aos seus 
interesses, não arrecadou os valores almejados. 
 
d)ROYALTIES – Procura demonstrar que agiu na exata 
conformidade da Lei Federal nº 7.990/89, notadamente do 
art. 8° e do artigo 3°, da Lei Federal n° 8001/90, que 
estabelecem critérios na utilização de tais recursos, 
vedando a sua utilização no pagamento de dívidas e no 
Quadro Permanente de Pessoal. Conforme a Autoridade, “as 
despesas relacionadas no quadro de fls. 25/26 do relatório 
de Auditoria tratam-se exclusivamente de investimentos, os 
quais foram utilizados conforme determina a Lei (...)”. 
 
e)ENSINO – Em síntese, procura demonstrar a legitimidade 
das despesas objeto de exclusão. A despesa com merenda 
escolar, segundo o documento, deve ser considerada, não 
obstante a deliberação tomada nos autos do  TC-
35.186/026/08, já que a decisão adveio em outubro/08, 
anotando que “praticamente quase todo o exercício de 2008 
não existia qualquer vedação (...)”. Acrescenta que esta 
Corte “já aceitou tais despesas (...), em contas do 
exercício de 2005 a 2007, de outros Municípios (...)”. 
Pleiteia igualmente se considere como despesas próprias do 
Ensino aquelas referentes à aquisição de instrumentos para 
fanfarra, alegando, em resumo, que as atividades 
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proporcionadas têm estreita relação com “o desenvolvimento 
do processo educacional”. Diz que efetuou “determinados 
investimentos que muito se aproximam do caráter cultural, 
no entanto, não podem deixar de ser considerados como 
manutenção e desenvolvimento do processo educacional”. 
Assim, requer o retorno ao cálculo de investimento da 
despesa com a compra de instrumento de fanfarra. Com 
relação aos Restos a Pagar, afirma que, “entre o período de 
01/02/08 e 31/12/08, o Executivo (...) quitou Restos a 
Pagar da Educação, referentes ao ano de 2007, nas quantias 
de R$ 1.882.706,38, os quais devem ser apropriados ao 
percentual de investimento na educação de 2008”. 
Prosseguindo, alega “como o Tribunal de Contas glosou do 
cálculo do ensino de 2007 (...) os Restos a Pagar, não 
quitados até 31.01.2007, deve ser adotado o mesmo 
procedimento em relação aos Restos a Pagar de 2008, onde 
somente devem compor os cálculos daquele ano os Restos a 
Pagar quitados até 31.01.08, de modo que os Restos a Pagar 
de 2007, quitados entre 01/01/08 e 31/12/08, devem compor o 
cálculo de 2008”. 
 
e) PRECATÓRIOS – Alega que procedeu, em relação a dívidas 
da espécie, rigorosamente na forma do artigo 100, da 
Constituição Federal, posto que, “ao receber o Mapa 
Orçamentário (...) dos Precatórios a serem pagos no 
exercício seguinte, é feita a inclusão de tais valores na 
peça orçamentária para o próximo ano”, sendo que, 
“posteriormente, por ocasião do pagamento procede-se à 
devida correção dos valores, conforme a tabela de 
atualização monetária disponibilizada pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo”. 
 
f) TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA DE VEREADORES – Sustenta ter 
obedecido ao limite constitucional, vez que “o repasse 
realizado para a Câmara Municipal foi de R$ 10.700.000,00 e 
não R$ 13.900.400,00, pois o Executivo sabia que a Emenda 
que exigia isso traria conseqüentemente o aumento do 
percentual de repasse e acima do limite constitucional. 
Assim, fez os depósitos em Juízo”. 
 
g) OUTRAS DESPESAS – Argumenta que, em relação às despesas 
questionadas – realizadas junto à Medmix Comércio de 
Materiais Descartáveis – “não restou demonstrada a 
ocorrência de efetivos prejuízos ao Erário Público, sendo 
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certo que, excepcionalmente, a anotação pode ser objeto de 
relevamento por essa C. Corte (...)”. 
 
h) LICITAÇÕES – Garante que restaram preservados os 
princípios básicos informadores das licitações, como os da 
isonomia e de economia, tendo sido selecionadas as 
propostas “mais vantajosas dentre o amplo universo de 
licitantes”. Assim, conforme a Autoridade, “as eventuais 
falhas apontadas (...) não ocasionaram quaisquer prejuízos 
para os cofres da Administração pública, bem como aos 
licitantes, que não foram prejudicados em face das 
eventuais impropriedades apontadas, as quais poderão ser 
relevadas, conforme Jurisprudência desse E. Tribunal de 
Contas (...)”. 
 
i)CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS – Em síntese, alega que “o Poder 
Executivo promoveu a quebra da Cronologia de Pagamentos em 
situações absolutamente excepcionais, justificando uma a 
uma as necessidades em que tal procedimento foi adotado” 
acrescentando que “as justificativas(...) foram devidamente 
afixadas nos quadros de aviso do Poder Executivo, dando 
atendimento ao Princípio da Publicidade contido no caput do 
artigo 5°, da Lei 8.666/93”. 
 
j)PESSOAL – Em extensa e minudente exposição, procura 
comprovar a regularidade dos atos de admissão em caráter 
temporário, anotando ter agido a Prefeitura nos “estritos 
limites da Lei”. Sustenta, ainda, após longa argumentação, 
que não é necessária a realização de processo seletivo para 
arregimentação de pessoal por tempo determinado, pois “a 
Constituição Federal não exige expressamente (...)”. Quanto 
ao pagamento de pessoal questionado no relatório, assevera 
que “a Prefeitura de São Sebastião sempre procurou cumprir 
estritamente a Legislação pertinente”. E, em relação ao 
pagamento de honorários advocatícios por sucumbência, 
procura demonstrar, mediante fundamentada e extensiva 
exposição, que na Legislação não há impedimento a que se 
conceda aos profissionais semelhante estipêndio. Traz à 
análise decisões desta Corte favoráveis, tomadas em vários 
processos de prestação de contas de Prefeituras Municipais. 
 
l)TESOURARIA – Alega, em resumo, que “não é a simples 
exigência de disponibilidade financeira depositada em 
instituições bancárias privadas que indicará a existência 
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de afronta ao § 3°, do artigo 164, da Constituição 
Federal”. 
 
m)TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA – Afirma que “foi dado 
atendimento aos referidos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma vez que tais dados foram 
disponibilizados no site Contas Públicas Municipais, 
através de empresa especializada (...)”. 
 
n)RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO – Expõe, em detalhes, 
comentários sobre a norma de que trata o artigo 2°, da LRF, 
no que se refere ao aumento da despesa de Pessoal nos 
últimos 180 dias do exercício e do mandato. Afirma que o 
aumento da despesa pressupõe a prática de ato 
“constitutivo, que, posteriormente, resulta no aumento da 
despesa total com Pessoal nos 18 dias anteriores ao término 
do mandato”, concluindo, diante da inocorrência de ato que 
acarretasse despesa da espécie, que, no caso, verificou-se 
“mera oscilação dos valores da folha, decorrentes do 
crescimento vegetativo da folha de vencimentos”. 
 
o) DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAL NO ÚLTIMO 
ANO DE MANDATO – Em resumo, afirma que “a grande maioria 
das publicações referem-se à obrigatoriedade do Município 
dar publicidade aos atos oficiais e outras relacionadas à 
campanha da dengue, com o objetivo de divulgar os cuidados 
necessários à prevenção”. 
 
p)ASPECTOS CONTÁBEIS – Discorda dos termos do relatório, no 
que se refere ao disposto no inciso I, do artigo 5°, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, alegando que tal dispositivo 
“não determina que a identificação e escrituração de forma 
individualizada sejam demonstrados no Balanço Patrimonial”. 
De todo modo, informa estar “atento as recomendações que 
porventura se fizerem necessárias”. 
 
  A Secretaria-Diretoria Geral, em pronunciamento 
de mérito, opinou pelo Parecer Desfavorável à aprovação das 
contas em exame, haja vista, principalmente, o insuficiente 
investimento no Ensino. 
 
  Diante de tais ponderações, a Origem obteve vista 
dos autos em 26 de março de 2010, apresentando novos 
elementos, por meio de Memorial, de 14.04.2010. Em primeiro 
lugar, afirmou que a “auditoria promoveu alguns equívocos 
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quando da apuração do percentual de aplicação no ensino, 
isto porque levou em consideração somente as despesas 
realizadas com recursos próprios, desprezando, contudo, os 
gastos efetuados com recursos recebidos do FUNDEB”. 
Acrescentou ainda que, somada a importância relativa ao 
fundo, de R$ 29.467.219,51, a aplicação no ensino foi de 
33,13%. Por fim, reiterou os argumentos contra a impugnação 
de valores referentes à desapropriação de terreno, 
instrumentos para fanfarra, restos a pagar e de recursos do 
FUNDEB.  
 
  É interessante descrever, em resumo, o 
comportamento da Administração, no que concerne à condução 
dos setores e segmentos fundamentais do Setor, assim como 
os principais indicadores econômico-financeiros:  
 

1.O investimento no Ensino atingiu 28,12% da Receita 
oriunda de impostos. 

 
2.O total das despesas com recursos do FUNDEB atingiu  
95,08%, sendo a parcela diferida integralmente 
aplicada na forma que a lei determina. 
 
3.O equivalente a 75,00% da receita do FUNDEB 
destinou-se aos Profissionais do Magistério. 
 
4.Em favor do desenvolvimento dos Programas e Ações de 
Saúde, a Prefeitura investiu 17,88% da receita. 
 
5.O Resultado da Execução Orçamentária evidencia 
déficit de 3,97% da receita arrecadada. 
 
6.O déficit Financeiro do exercício foi de R$ 
2.127.407,39, um decréscimo de 121,18% em relação ao 
exercício anterior, em que houve superávit de R$ 
10.044.553,20. 
 
7.O resultado Econômico revelou-se positivo em R$ 
17.849.298,95, uma redução de 45,82% em relação ao 
superávit de R$ 32.944.980,11 em 2008. 
  
8.O saldo Patrimonial cresceu 41,52%, tendo passado de 
R$ 42.989.533,31 para R$ 60.838.832,26. 
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9.A Dívida Consolidada líquida – inexistente no 
exercício anterior – atingia o valor de R$ 
2.127.407,39, equivalente a 0,61% da Receita Corrente 
Líquida. 
 
   Em Sessão de 05/07/10, por proposta do 
eminente Conselheiro Antonio Roque Citadini, obtendo a 
aquiescência da Egrégia Câmara, o julgamento foi 
adiado, para que os autos fossem encaminhados ao órgão 
técnico da Corte para manifestação acerca dos gastos 
com o ensino. 
 
  Por meio do despacho de fls. 433, o processo foi 
remetido à SDG, para que se manifestasse “acerca da 
questão suscitada por ocasião da apreciação das 
Contas, qual seja, a incorreção do cômputo do ensino 
por parte da instrução do feito, que subestimou o 
valor da aplicação, porque tratou de forma divorciada 
gastos do FUNDEB com os do artigo 212, da Constituição 
Federal, deixando de apartar apenas o que, de fato, 
recebeu o município a esse título, o chamado “plus”. 
 
  Em atendimento, registrou a SDG que a aplicação 
no ensino correspondeu a 28,39% das receitas de 
impostos e transferências a esse título e que 
“equivocou-se a Auditoria ao não considerar a nota de 
rodapé de nosso modelo de relatório, a qual determina 
considerar, no gasto próprio, a retenção ao FUNDEB:” 
 

  É o relatório. 
 
AOAG/galf. 
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VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE 05/07/10 
 
  Contas anuais, atinentes ao exercício de 2008, da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO. 
 
  Investiu a Administração, em prol do 
desenvolvimento dos Programas e Ações de Saúde, o 
equivalente a 17,88% da receita de impostos. Confirma-se, 
pois, o fiel atendimento ao disposto no inciso III, do 
artigo 77, do ADCT, da Constituição Federal. 
 
  No que toca ao seu aspecto operacional, segundo 
dados levantados pela Auditoria, a análise da situação da 
saúde pública no Município suscita, porém, algumas 
ressalvas. 
 

De imediato, infere-se que a Taxa de Mortalidade 
referente à população adulta entre 15 e 34 anos encontra-se 
acima da média estadual, além da própria média da Região de 
Governo de Caraguatatuba. 

 
Neste aspecto, é preciso salientar que a média do 

Estado e, mormente, da Região em que está localizado o 
Município de São Sebastião, são valores de referência para 
o balizamento das políticas públicas da Administração 
Pública. 

 
Em particular, a média da Região de Governo 

consiste em um padrão alcançável para o Gestor Público, já 
que, por definição, é composta por valores de Municípios 
que compartilham de características sócio-econômicas 
semelhantes às de São Sebastião. 

 
Depreende-se, portanto, a necessidade de uma 

maior atenção com as políticas da Prefeitura Municipal, 
pois, repita-se, a despeito do cumprimento dos limites de 
gasto na saúde, é evidente o imperativo de maiores esforços 
no combate à perda de vidas jovens, incluindo causas 
evitáveis, tais como mortes no trânsito. 

 
Prosseguindo a análise, verifica-se que a Folha 

de Pagamento – Pessoal e Reflexos - da ordem de 29,54% da 
Receita Corrente Líquida, manteve-se dentro dos limites 
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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  O resultado da Execução Orçamentária evidencia 
déficit da ordem de 3,97% da receita arrecadada. Contudo, é 
conveniente ressaltar que, no curso do exercício anterior, 
a Prefeitura Municipal alcançou dilatado superávit 
financeiro, o qual serviu de amparo à diferença negativa 
apontada no Balanço Orçamentário, reduzindo assim 
sensivelmente o desequilíbrio. 
 
  Desta forma, o déficit financeiro do exercício 
foi de R$ 2.127.407,39, ante a um superávit de R$ 
l0.044.553,20, registrado no exercício anterior. Por seu 
turno, o resultado Econômico revelou-se positivo em R$ 
17.849.298,95, uma diminuição de 45,82%, frente ao 
superávit de R$ 32.944.980,11 em 2007. Já o saldo 
Patrimonial cresceu 41,52%, ao passar de R$ 42.989.533,31 
para R$ 60.838.832,26, ao final do exercício em exame. 
 
  A Dívida Consolidada Líquida, inexistente no 
exercício anterior, importava em R$ 2.127.407,39, em 
31/12/08, sendo equivalente a 0,61% da Receita Corrente 
Líquida. Como afirma a SDG, “tal endividamento significa 
apenas 7,35% de um único mês de receita municipal, ou seja, 
impactará, muito pouco, os futuros orçamentos e a agenda de 
Programas Governamentais”. 
 
  Até aqui, em ordem transcorreu a gestão de que se 
cuida. O investimento em Saúde além do mínimo 
constitucional e o moderado dispêndio com Pessoal bem 
comprovam a assertiva. 

 
Do ponto de vista Econômico-Financeiro, pode-se 

aplicar idêntico raciocínio, levando em conta o relativo 
equilíbrio das contas públicas, a despeito da obtenção de 
resultados negativos envolvendo alguns indicadores. Basta 
citar, nessa linha, a dívida consolidada líquida que, no 
caso, revelava-se mínima, passível de quitação sem maiores 
esforços, valendo ressaltar que, ao final do exercício, não 
havia dívida líquida de longo curso, a chamada consolidada 
ou fundada. 

 
  Em contrapartida, a Administração, no trato dos 
negócios públicos, promoveu medidas de que resultaram 
falhas e irregularidades, consignadas, em pormenores, no 
relatório de Auditoria. 
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  Vale destacar, entretanto, que, dentre o conjunto 
de imperfeições e irregularidades, definem-se como formais, 
pelo menos em sua maioria, sendo, pois, incapazes de 
exercer reflexos negativos no mérito da gestão em apreço. 
 
  Mas, não bastasse isso, da peça justificativa 
posteriormente advinda ao processo, é possível extrair 
argumentos, informações, esclarecimentos, cuja procedência 
há que se reconhecer, tornando, assim, insubsistentes, em 
parte, as questões anteriormente suscitadas; 
 
  Para uma perfeita inteligência da instrução do 
processo, e objetivando a formação de seguro conceito de 
valor, permito-me inserir comentários acerca de cada ato 
irregular, sopesando, logicamente, os argumentos a 
propósito intentados, segundo a exata ordem do relatório de 
auditoria.  
 
  Pois bem. 
 
  No que tange ao Planejamento e Execução Física, 
relevação merece, ante os argumentos interpostos, a omissão 
concernente ao Plano Diretor, o qual, segundo a Autoridade, 
vem sendo objeto de revisão, a partir do envio, para essa 
finalidade, de Projeto de Lei ao Legislativo. 
   
  Já em relação aos créditos suplementares 
autorizados na Lei Orçamentária, não merece acolhida a 
argumentação trazida à análise. É pacífico nesta Corte o 
entendimento no sentido de que a autorização para abertura 
de créditos suplementares deve restringir-se a patamar 
similar à taxa estimada de inflação para o exercício, sob 
pena de descaracterizar-se o orçamento. Diante de 
semelhante situação, vem esta Corte recomendando aos órgãos 
Jurisdicionados, à margem do Parecer, que assim procedam 
quando da elaboração das peças orçamentárias para os 
próximos exercícios. 
 
  As informações prestadas afiguram-se-me 
suscetíveis de acolhimento, no tocante às divergências 
detectadas envolvendo os repasses à Prefeitura, pelo que 
considero superada a questão. 
 
  A propósito da renúncia de receitas, ainda que 
envolva questão um tanto controversa, parece-me que 
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encontra resposta no artigo 14, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que prescreve a necessidade de elaboração de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro, quando 
configurada “a concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
(...)”. Nessa linha, é induvidoso que, a par de demandar, 
de qualquer forma, redução do respectivo valor, a remissão 
de juros e multas constitui modalidade de incentivo ou 
benefício tributário. Logo, impõe-se a adoção da medida 
prevista no dispositivo legal citado. Assim, ainda que 
louvável, a argumentação interposta não se me afigura capaz 
de prosperar, embora, neste caso, seja falha relevável, 
mesmo porque, por ausência da medida, não teria a 
Prefeitura sofrido maiores prejuízos. De todo modo, deve a 
Administração, ao conceder benefícios tributários, 
providenciar a medida a que se refere o artigo 14, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
 
  Em relação à Dívida Ativa, é possível inferir 
que, à parte o relativo insucesso, a Administração, em 
busca da recuperação dos créditos, vem promovendo medidas 
necessárias, ressaltando-se, nesse sentido, a emissão de 
24.773 notificações a contribuintes inadimplentes, como 
afirma a Auditoria, aliado à propositura de Ações 
Judiciais, conforme informação da Autoridade. Em suma, 
demonstrado o empenho da Administração, com vistas ao 
recebimento da Dívida Ativa, pode-se compreender que, por 
motivos alheios, não atingiu plenamente os resultados 
almejados. Acolho, pois, as ponderações trazidas à análise 
acerca da matéria. 
 
  Os esclarecimentos interpostos acerca das 
receitas oriundas dos royalties não se me afiguram hábeis a 
demonstrar a licitude da irregular destinação – utilização 
para fins diversos – do equivalente a 19,97% da receita 
auferida durante o exercício em exame. Ora, não é preciso 
esforço para concluir que os dispêndios efetivamente 
realizados não guardam qualquer relação com as ações de que 
trata o artigo 24, do Decreto Federal n°01/91. A norma é 
clara ao estabelecer que a receita de royalties deve ser 
utilizada em programas referentes a energia, pavimentação 
de rodovias; abastecimento e tratamento de água, irrigação, 
proteção ao meio ambiente, e saneamento básico. Sendo 
assim, deixo de acolher as ponderações interpostas, para, 
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por conseguinte, manter os termos do relatório de 
Auditoria. 
 
  Deve a receita ser aplicada em estrita 
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 7.990/89 e no 
Decreto Federal n° 1/91. Destarte, cumpre a Administração 
atentar para que, doravante, não se repita semelhante 
impropriedade. 

 
A propósito dos Precatórios Judiciais, importa 

ressaltar que os pagamentos efetuados no exercício suprem, 
efetivamente, o disposto no § 1°, do artigo 100, da 
Constituição Federal e cumprem a posição jurisprudencial 
desta Corte, como bem demonstra o relatório de Auditoria. O 
que se discute, nos autos, é a necessidade de atualização 
dos valores quando do encerramento do exercício, ou apenas 
por ocasião dos pagamentos, conforme procede a Prefeitura 
de São Sebastião. 

 
A atualização dos precatórios à época do 

fechamento dos demonstrativos contábeis constitui o 
procedimento adequado, mesmo porque, ao contrário, ter-se-á 
valores subestimados, dissociados da realidade, com 
reflexos, obviamente, nas peças contábeis, pois o Balanço 
Patrimonial não espelha, corretamente, tal Passivo 
Judicial, o que acaba por transgredir o princípio da 
transparência fiscal, a que se refere o § 1° do artigo 1° 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deve, pois, a 
Administração, apesar dos esclarecimentos interpostos, 
atentar para que, doravante, se implante a providência em 
questão. 
 
  Quanto às transferências ao Legislativo, vale 
registrar que o repasse noticiado no relatório se efetivou 
em obediência a decisão judicial. É que, por iniciativa da 
Casa Legislativa, promoveu-se alteração na Lei 
Orçamentária, de tal forma que o valor original, da ordem 
de R$ 10.700.000,00, acabou ampliado para R$ 13.900.400,00, 
pois se acreditava que a base de cálculo para definição da 
verba atingiria o valor de R$ 173.755.000,00. 
Posteriormente, detectado o evidente equívoco, o próprio 
Executivo decidiu, mediante ação específica, buscar a 
anulação do procedimento, mediante argüição de 
inconstitucionalidade do diploma municipal. Em caráter 
liminar, os efeitos da norma acabaram sustados, mas, 
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conforme o decisório, a Administração havia de proceder aos 
depósitos em Juízo, ad cautelam, até julgamento do mérito 
da ação que, atualmente, tramita no E. Tribunal de Justiça, 
em grau de recurso. Seja como for, e há que se considerar 
que, de acordo com a Administração, “o repasse realizado 
para a Câmara Municipal foi de R$ 10.700.000,00 e não R$ 
13.900.400,00, pois o Executivo (...) sabia que a Emenda 
que exigia isso traria conseqüentemente o aumento do 
Percentual de repasse acima do limite constitucional”. 
Assim, resulta esclarecida, convenientemente, a questão 
suscitada nos autos. 
 
  No tocante às despesas objeto de questionamento, 
deixo de adotar qualquer medida, tendo em conta a 
existência do TC-844/007/09, instaurado para análise 
específica da matéria. 
 
  Com relação ao Setor Licitatório, os elementos de 
instrução do processo não permitem o estabelecimento de 
conceito de valor a propósito dos certames e contratos 
questionados. Sendo assim, permito-me, não obstante os 
esclarecimentos trazidos, proceder à analise de forma 
autônoma em autos apartados. 
 
  A quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, no 
caso, se efetivou, conforme a Administração, “em situações 
absolutamente excepcionais”, portanto, quando presentes 
razões relevantes de interesse público.  Sabe-se que, na 
hipótese de inversão de Cronologia a Administração 
permitiu-se divulgar, mediante afixação no quadro de 
avisos, as justificativas pertinentes. O Entendimento 
corrente, em que pesem os argumentos interpostos, é que 
tais justificativas sejam objeto de publicação mediante 
órgão de imprensa, como deve proceder, doravante, a 
Prefeitura Municipal. 
 
  Em relação à área de Pessoal, consta que a 
Administração mantém no quadro de Pessoal servidores em 
caráter temporário, mesmo após expirado o prazo de 
vigência, mediante prorrogações. 
 
  A situação noticiada no relatório e demonstrada 
no processo configura evidente violação à norma 
constitucional disciplinadora das admissões temporárias. 
Obviamente, a arregimentação de servidores, por prazo 
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determinado, pressupõe urgência, excepcionalidade, e por 
isso mesmo deve se efetuar pelo tempo necessário ao 
atendimento de necessidade.  No caso, na medida em que os 
contratos vêm sendo prorrogados, sucessivamente, 
descaracteriza-se o caráter da temporariedade, por 
conseguinte, desvirtua-se a excepcionalidade. Deixo, pois, 
de acolher os argumentos, já que, à toda evidência, não 
justificam, plausivelmente, os fatos questionados, que, 
efetivamente, constituem-se em irregularidade ante o 
disposto no inciso IX, do artigo 37, da Constituição 
Federal. Destarte, a matéria tem regulação própria pelas 
Instruções da Corte, que impõe exame das contratações em 
processos específicos. 
 
  No tocante à realização de despesas irregulares, 
envolvendo o pagamento de Pessoal, verbas rescisórias, 
honorários de sucumbência, sabe-se que, nos autos do 
Expediente TC-845/007/09 examina-se, especificamente, a 
matéria que, assim, merecerá análise e apreciação 
autônomas. 
 
  A Administração argumenta que “não é a simples 
existência de disponibilidade financeira, depositada em 
instituições bancárias privadas que indicará a existência 
de afronta ao § 3°, do artigo 164, da Carta Magna”. De 
fato, não há impedimento legal a que se mantenha contas em 
bancos particulares destinadas à arrecadação de tributos, 
de sorte que, em tempo razoável, se faça a transferência 
dos valores para a chamada conta-movimento. Esse é, 
exatamente, o entendimento já pacificado nesta Corte. Se a 
Administração não estiver, porventura, enquadrada na 
hipótese em comento, deve adotar as medidas que impliquem a 
regularização da matéria. 
 
  Consta que a despesa com Pessoal – que atingiu 
29,54% da RCL – evoluiu o equivalente a 2,25% no período 
compreendido entre junho e dezembro/08 – últimos 180 dias 
do mandato e do exercício. A propósito, alega a Autoridade 
que, “o que efetivamente ocorreu foi uma mera oscilação de 
valores de folha, decorrentes do crescimento vegetativo da 
folha de pagamento”. Com efeito, o incremento da folha em 
decorrência do pagamento de direitos legais inerentes aos 
servidores - promoções, férias, décimo terceiro salário – 
não se inclui na vedação de que trata o artigo 21, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. O que a norma proíbe, na 
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verdade, é a despesa resultante de atos tidos como 
“constitutivos de direitos que efetivamente signifiquem 
geração de despesa com Pessoal”, conforme a argumentação 
trazida, com a qual me ponho de inteiro acordo. Lógico que 
os atos de arregimentação de Pessoal – nomeação, admissão, 
contratação temporária – definem-se como constitutivos de 
despesa da espécie, sendo certo que, no caso, tal 
procedimento se implantou como notícia o relatório de 
Auditoria. 
 
  Ora, se ocorreram admissões, é indubitável que a 
despesa, em semelhante proporção, também terá evoluído. O 
que se observa de concreto, no caso específico de São 
Sebastião, é que, a partir de julho/08 a despesa sofreu, 
mês a mês, oscilação para maior, em percentuais variáveis, 
porém, de modo constante e, em alguns meses, em maior 
volume. Entre os meses finais do exercício – novembro para 
dezembro – a despesa cresceu cerca de 9%, o que representa, 
nas circunstâncias, índice excessivo, lembrando que também 
sofreu razoável elevação a Receita Corrente Líquida. É 
possível concluir, pois, que tamanho crescimento não terá 
sido conseqüência meramente do aumento vegetativo da folha.  
 

De todo modo, não vislumbro motivo para, nesta 
oportunidade, condenar a Administração, levando em conta 
que o assunto se reveste de controvérsia, não sendo tarefa 
fácil identificar, com exatidão, as eventuais despesas 
vedadas, em detrimento de outras resultantes de mera 
atualização salarial. É, no mínimo, estranho tamanho 
incremento de despesa nos últimos meses do exercício, 
recomendando seja a questão melhor examinada em autos 
apartados, providência que fica, desde logo, determinada.  

 
  Já no que concerne às despesas com publicidade, 
permito-me acolher os esclarecimentos no sentido de que “a 
grande maioria das publicações referem-se à obrigatoriedade 
do Município dar publicidade aos atos oficiais e outros 
relacionados à campanha da dengue, com o objetivo de 
divulgar os cuidados necessários à prevenção”. De fato, 
infere-se que, embora superior à média dos três últimos 
exercícios, a despesa com publicidade revelou-se inferior à 
realizada no ano imediatamente anterior. Isso reforça a 
idéia de que, efetivamente, os atos de despesa referem-se à 
publicidade de caráter institucional, e não propaganda que 
pudesse, em tese, interferir nos resultados do pleito 
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eleitoral. Em resumo, considero justificada, de forma 
convincente a despesa com publicidade, por compreender que 
os correspondentes atos não significaram transgressão à 
Legislação eleitoral. 
 
  O Expediente TC-18.595/026/09 deverá passar a 
acompanhar o TC – 845/007/09, formalizado pelo órgão 
instrutivo desta E. Corte, para tratar de possíveis 
irregularidades no pagamento de férias a servidores. 
 
  Também em relação ao congênere TC-28.878/026/08 
(cópia do TC-1.030/007/08) não há motivos para 
prosseguimento dos trabalhos de instrução. Por meio do 
ofício inaugural, o Senhor Vereador Marcos Aurélio 
Leopoldino dos Santos pleiteia “informações relativamente à 
notícia veiculada no Jornal Expressão Caiçara envolvendo o 
Chefe do Executivo”. O periódico divulgou reportagem – há 
cópias nos autos – segundo a qual estaria o Ex-Prefeito 
envolvido na prática de várias irregularidades, destacando-
se, dentre outras, a utilização da máquina administrativa 
em benefício próprio e irregular construção em áreas de 
preservação ambiental. Mas o jornal informa ainda, segundo 
a reportagem, sobre possível enriquecimento ilícito do Ex-
Prefeito, após ascensão ao cargo eletivo, acrescentando que 
teria ele patrimônio incompatível com os vencimentos. 
Informa-se, ainda, sobre a manutenção de quatro filhos na 
Europa com alto padrão de vida, além da realização de 
viagens ao Exterior sem o cumprimento da Legislação. Como 
se vê, o conteúdo do feito constitui notícia genérica, não 
havendo especificação sobre “irregularidades 
administrativas a serem objeto de apreciação e nem em quais 
exercícios teriam ocorrido”.  
 

De fato, o conteúdo do expediente restringe-se à 
cópia de reportagem, inexistindo quaisquer informações 
concretas ou pelo menos o menor indício de específica 
irregularidade ou prática ilícita. A propósito, em 
especial, dos fatos narrados, não consta a existência de 
procedimento no âmbito desta Corte, sendo certo que, em 
processo relativo às contas de 2008 da Prefeitura, a 
Auditoria aborda os mais variados aspectos da gestão e 
enumera a incidência de falhas e irregularidades 
administrativas, as quais foram devidamente analisadas e 
apreciadas no presente voto. Vale ressaltar, ainda, os 
Expedientes TC-844/007/09 e TC-845/007/09, que, pendentes 
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de apreciação, destinam-se à análise de irregularidades 
específicas.  
 
  Em resumo, como destaca a Auditoria, os fatos 
ventilados nos autos estão “ligados mais à esfera de 
apuração de outros órgãos públicos do que àqueles restritos 
aspectos de atuação desta Egrégia Corte”. Por isso, não 
vislumbro motivos para seguimento da instrução dos autos, 
que seguirão juntamente com o Processo Principal. 
 
  Os Expedientes TC-2.193/007/08 e TC-
10.012/007/09) (cópia do congênere TC-46/007/09) cuidam de 
matéria idêntica e resultam de correspondências subscritas 
pelo Senhor Vereador Marcos Aurélio Leopoldino dos Santos. 
O interessado comunica possíveis irregularidades 
“praticadas pelo Ex-Prefeito Municipal, alusivas a 
contratações, oriundos da Prefeitura Municipal – realizadas 
ao término do mandato”. Segundo os autos, teria o Ex-
Prefeito firmado contratos envolvendo vultosos valores (R$ 
180.000.000,00 e R$ 31.740.000,00). Sabe-se que, em 
procedimentos específicos, os ajustes citados constituem 
objeto de análise neste Tribunal, pendendo de decisão 
final. Destes, dois contratos, que não atingiam valores de 
remessa, não apresentavam irregularidades, conforme a 
Auditoria. Assim, verifica-se que os autos atingiram a 
finalidade a que se destinavam. 
 
  Os Expedientes TC-12.528/026/09 e TC-728/007/09, 
oriundos da Prefeitura Municipal – subscrevem os ofícios o 
Senhor Prefeito – tratam do mesmo assunto: possíveis 
irregularidades envolvendo o pagamento de Honorários 
sucumbenciais, tido como irregular. Trata-se de matéria 
objeto de análise nos autos do Expediente TC-845/007/09, 
que alberga ofício oriundo da Prefeitura, por via do qual 
noticia o ilustre Prefeito a prática de admissões no 
período vedado pela Legislação eleitoral. É sabido que, em 
autos específicos – atualmente em tramitação – constituem 
objeto de análise os atos de nomeação decorrentes de 
concurso público e de admissão em caráter temporário. Logo, 
não há razão para tramitação do presente feito, que, assim, 
seguirá juntamente com o Processo Principal. 
 
  O TC-22.262/026/08 também seguirá com o feito 
principal, já que a matéria nele contida mereceu análise 
nos autos do Processo Principal. O Procurador Chefe da 
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Procuradoria Judicial do Município, pela correspondência 
inicial, requer a apuração de irregularidade por parte do 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, por conta da 
modificação da Lei Orçamentária, em cujo contexto permitiu-
se o aumento irregular do repasse à Câmara Municipal. É 
sabido que, ao analisar Ação Declaratória de Nulidade – 
promovida pela Prefeitura – decidiu o MM. Juiz de Direito, 
em caráter liminar, suspender a eficácia da dotação 
orçamentária imposta pelo diploma questionado. Assim, 
acabou prevalecendo o valor previsto na Lei Orçamentária, 
devendo, porém, a Administração depositar em juízo a 
diferença entre a dotação original e o valor posteriormente 
estabelecido. O processo tramita atualmente no E. Tribunal 
de Justiça em grau de recurso. 
 
  O congênere TC-184/007/10, do mesmo modo, seguirá 
juntamente com o Processo Principal, na medida em que a 
matéria de que trata foi analisada nos autos do Processo 
Principal, conforme item específico. Pelo documento 
inicial, o Senhor Paulo Henrique Ribeiro Santana – Vereador 
do Legislativo local – noticia possível irregularidade 
consistente na efetivação de servidores nos últimos 180 
dias do exercício, gerando acréscimo na folha de Pagamento 
na ordem de R$ 585.887,03, o que teria contribuído para a 
inobservância ao parágrafo único do artigo 21 da Lei 
Complementar n° 101/00. A propósito do assunto – vale 
repetir – há informações nos autos do Processo Principal, 
derivados da análise específica dos atos questionados. 
 
  Já os congêneres TC-0844/007/09 e 0845/007/09 
serão desmembrados do Processo Principal, para instrução e 
análise específica. Tratam de procedimentos instaurados 
pelo órgão instrutivo, envolvendo matérias específicas, 
consistentes de irregularidades, em vários segmentos e 
setores de atividade. 
 
  Resta avaliar o comportamento da Administração, 
no que diz respeito ao investimento no Ensino, segmento de 
suma importância no contexto da gestão. 
 
  A SDG manifestou-se no sentido de que a 
Administração deixou de atender o disposto no artigo 212, 
“caput”, da Constituição Federal, acompanhando o Relatório 
da Auditoria que apontou, em síntese, um dispêndio da ordem 
de 18,65%, percentual que, a partir da exclusão de algumas 



26 
 

parcelas, acabou reduzido para o equivalente a 18,55% da 
receita oriunda de impostos. 
 
  Contra argumenta a Autoridade de que houve lapso 
grave da Auditoria, vez que, para o cálculo da aplicação no 
ensino, não foram considerados os gastos com recursos do 
FUNDEB. 
 
  De fato, a análise minuciosa do demonstrativo das 
despesas, acostado às fls. 342/356, revela a incorreção do 
cômputo por parte da Auditoria, subestimando o total do 
dispêndio no setor.  
 

No caso em tela, consoante o Balancete da 
Receita, mais especificamente, às fls. 47/52, verifica-se 
que o montante válido para o cálculo da despesa em 
educação, relativo ao FUNDEB, é de R$ 19.236.234,87, já 
desconsiderado o plus recebido de R$ 10.230.984,64, em 
virtude da média de número de alunos do Município ser 
superior ao respectivo indicador para o Estado de São 
Paulo.  
 

O detalhamento dos cálculos está na Tabela 01. 
 
Em relação às parcelas glosadas, acolho 

parcialmente os argumentos interpostos, reintegrando apenas 
os gastos relativos à aquisição de instrumentos musicais, 
somando R$ 107.647,85, em observância aos §§ 2° e 6°, do 
artigo 26, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
 

Tabela 01 

Total das Receitas de impostos e transferências R$ 202.041.314,10 

Despesas Empenhadas com recursos próprios R$ 43.059.028,86 

Ajustes da Fiscalização R$ 5.241.108,90 

Despesas Empenhadas com recursos próprios já ajustadas R$ 37.817.919,96 

Total de Despesas do Fundeb - fls. 27 R$ 29.574.867,36 

Plus R$ 10.230.984,64 

Total de Despesas do Fundeb na aplicação R$ 19.343.882,72 

Despesas Empenhadas com recursos próprios R$ 37.817.919,96 

Despesas do Fundeb elegíveis R$ 19.343.882,72 

Aplicação no Ensino em 31.12.2008 R$ 57.161.802,68 28,29% 
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Cumpre aqui distinguir o investimento no ensino 
de Educação Artística, integrante do cômputo da aplicação 
no ensino, da despesa em cultura que, a despeito de sua 
inegável importância, deve ser afastada do cálculo. 

 
No caso em tela, é evidente que um instrumento 

musical, ainda que tenha uma utilização em um evento de 
caráter cultural, é um bem durável que, por determinação da 
própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 
seu artigo 26, §6°, terá utilização na sala de aula.  

 
Neste sentido, foi decisiva a Lei n° 11.769/2008, 

que alterou justamente a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, incluindo a obrigatoriedade do ensino da música 
na educação básica. 

 
Alerta-se, porém, que raciocínio análogo não se 

aplica ao dispêndio voltado à promoção de eventos 
culturais, tais como, uniformes comemorativos para um 
desfile de uma fanfarra. 

 
Por seu turno, no tocante à desapropriação do 

imóvel, é evidente tratar-se de um erro de cunho formal, 
decorrente da utilização de recursos referentes à conta dos 
Royalties no ensino. Em outras palavras, não se discute 
neste item a geração ou não de um benefício à educação nos 
termos da Lei de Diretrizes e Bases, mas o desvio de 
finalidade da utilização de Royalties. Assim sendo, não 
deve, pois, a impugnação ser mantida.   
 
  Ademais, agiu corretamente a Auditoria ao efetuar 
a glosa da despesa relativa à merenda escolar, sobre a qual 
transcrevo trecho de manifestação emanada da SDG, com a 
qual me ponho de inteiro acordo: 
 

“Não deve prosperar o argumento de que antes da 
pertinente deliberação desta Casa, há de se aceitar, 
nos 25%, os gastos com alimentação infantil. Penso 
assim conquanto tal dispêndio integre programa de 
suplementação alimentar, claramente atípico à educação 
formal; isso, nos termos do artigo 71, IV, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB”. 

 
Também não devem integrar o cômputo de 

investimento no Ensino, como pretende a Autoridade, os 
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Restos a Pagar de 2007, quitados após 31 de janeiro 2008, 
porque não demonstrou o recorrente que tais despesas foram 
processadas em 2008, hipótese que permitiria o acolhimento 
de sua pretensão, sobretudo porque haveria benefício a 
educação no exercício examinado. 
 
  Diante deste quadro, a despeito da manutenção 
parcial das glosas dispostas no relatório, observo que o 
percentual apurado no ensino foi superior ao mínimo 
obrigatório e, portanto, em plena observância ao artigo 212 
da Constituição Federal. 
 

Em resumo, a aplicação no Ensino em 31.12.2008 
montou efetivamente 28,29%, ao passo que o total de 
despesas do FUNDEB alcançou R$ 29.574.867,36, ou seja, 
95,08%, em cumprimento do artigo 21, §2°, da Lei Federal n° 
11.494/07.   
 

Além disto, o equivalente a 75,00% da receita do 
FUNDEB constituiu o volume de recursos destinados aos 
Profissionais do Magistério. Considera-se, desse modo, 
plenamente cumprida a norma de que trata o inciso XII, do 
artigo 60, do ADCT, da Carta Magna. 
 

Por fim, no tocante ao desempenho operacional da 
rede de ensino, o resultado do INEP aponta que a 
Administração Pública logrou sucesso na obtenção da meta 
traçada para 2007, tendo, porém, obtido desempenho inferior 
ao sistema público estadual de ensino. 

 
Além disto, caso a comparação seja estendida à 

rede privada de ensino, o resultado é ainda insatisfatório, 
muito embora o desempenho da rede municipal de São 
Sebastião tenha superado a média dos Municípios 
brasileiros. 

 
Há, pois, a necessidade de um maior desdobro do 

Executivo Municipal, visando aumentar a qualidade do ensino 
ofertado. 

 
  Diante deste quadro, observo que, no exame do 
exercício, não há falha de dimensão suficiente a macular as 
contas. 
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  Assim, no mérito, o meu VOTO, em virtude do 
exposto, é no sentido da emissão de Parecer FAVORÁVEL à 
aprovação das contas anuais, atinentes ao exercício de 
2008, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, excetuando 
os atos pendentes de apreciação por este Tribunal. 
 
  Determino, à margem do Parecer, a expedição de 
ofício, dirigido ao órgão de origem, transmitindo-se-lhe 
recomendações como segue: 
 

a) que, ao elaborar as Leis Orçamentárias para os 
próximos exercícios, procure limitar ao índice de 
inflação estimado para o período o percentual de 
despesas a ser fixado para abertura de créditos 
suplementares; 
 

b) que, em relação aos Royalties, proceda conforme o 
disposto na Lei Federal n° 7.990/89 e no Decreto 
Federal n° 01/90, no que se refere à utilização da 
receita pertinente; 
 

c) que aprimore as políticas públicas visando reduzir o 
número de perdas de vidas, sobretudo, na população 
adulta entre 15 e 34 anos; 
 

d) que, no tocante aos Precatórios Judiciais, atente para 
a necessidade de atualização dos respectivos valores 
por ocasião do encerramento do exercício, em 
atendimento à transparência fiscal; 
 

e) que, em relação aos pagamentos, proceda em estrita 
conformidade com o disposto no artigo 5, da Lei n° 
8.666/93, no tocante à justificativa e respectiva 
publicação, nos casos em que julgue “presentes 
relevantes razões de interesse público” para a 
inversão da ordem cronológica; 
 

f) que, ao arregimentar servidores em caráter temporário, 
proceda na exata conformidade do disposto no inciso 
IX, do artigo 37, da Constituição Federal, bem como em 
consonância com a Lei Municipal n° 1.027/95; 
 

g) que procure corrigir, na medida do possível, eventuais 
falhas pendentes dentre as consignadas no relatório de 
Auditoria, devendo a Administração, doravante, 
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proceder de modo a evitar que se repitam semelhantes 
deslizes, mediante a plena e fiel observância às 
normas disciplinadoras de cada medida ou procedimento 
no qual se verificarem falhas, equívocos ou errônea 
interpretação do regramento respectivo. 

 
Determino, outrossim, a formação de autos 

apartados para análise específica das seguintes matérias: 
 

a)Convite n° 24/08 e respectivo contrato (fls. 39 e 
117/119, do Processo principal e às fls. 556/626 do 
Anexo III); 

 
b)Convite n° 155/08 e respectivo contrato (fls. 39 e   
117/119, do Processo Principal e, às fls. 556/626 do 
Anexo III). 
 
c)Convite n° 25/08 e respectivo contrato (fls. 39/40 e 
117/119 do Processo Principal e às fls. 627/681  do 
Anexo III). 
 
d)Convite n° 62/08 e respectivo contrato (fls. 39/40 e 
117/119 do Processo Principal e às fls. 627/681  do 
Anexo III). 
 
e)Convite n 66/88 e respectivo contrato (fls. 40 e 
117/118 do Processo Principal e, 695/702, do Anexo IV). 
 
f)Pregão n° 11/08 e respectivo contrato (fls. 40 e 
117/119), do Processo Principal e 703/742, do Anexo IV). 
 
g)Aumento da taxa de despesa de pessoal nos últimos 180 
(cento e oitenta dias de mandato), juntando-se cópias de 
fls. 53/54 e fls. 134/142, além de fls. 960/961 dos 
Anexos e também cópias deste Relatório e Voto. 
 

  Determino, finalmente, o desmembramento dos 
Expedientes TC-0844/007/09 e 0845/007/09 e posterior 
retorno ao meu Gabinete para prosseguimento instrutório, 
devendo o expediente TC – 18.595/026/09 passar a tramitar 
com o TC – 845/007/09. 
 
  Oficie-se ao Ministério Público, à vista da 
permanência no quadro de Pessoal de servidores contratados 
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em caráter temporário, mesmo após expirado o prazo de 
vigência, mediante prorrogações. 
 
 
 
 

MARCOS RENATO BÖTTCHER 

SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 

 
AOAG/galf. 
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PRIMEIRA CÂMARA   SESSÃO: 17/08/10 
ITEM: 57     TC-002080/026/08 

 
 
 

Contas anuais, atinentes ao exercício de 2008, 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO. 

 
Em Sessão de 05/07/10, foi a apreciação da 

matéria adiada, para que o processo fosse encaminhado ao 
órgão técnico da Corte, para que se manifestasse acerca da 
questão por mim suscitada, no sentido de que houve equívoco 
da instrução no exame dos gastos com o ensino. 

 
Conforme descrito no relatório, a SDG 

reconheceu que houve erro da auditoria na análise da 
questão, porque não tratou como receita adicional da 
educação apenas o valor realmente percebido pela 
Municipalidade do FUNDEB, resultando na distorção dos 
números e consequente anotação de insuficiência de 
aplicação no ensino. 

 
Para a SDG, que confirmou as glosas da 

auditoria, os gastos no ensino representaram 28,39% das 
receitas de impostos e transferências a esse título. 

 
Não há, pois, nenhuma dúvida quanto à 

observância do disposto no artigo 212, da Constituição 
Federal. 

 
No caso dos autos, porém, reconheço 

investimentos no setor educacional de 29,04%, já que deve 
ser reintegrado ao cômputo do ensino o valor de R$ 
342.000,00, referente à desapropriação do imóvel, porque é 
evidente tratar-se de um erro de cunho formal, decorrente 
da utilização de recursos referentes à conta dos Royalties 
e não do ensino. Em outras palavras, não se discute a 
geração ou não de um benefício à educação, a pertinência ou 
não do gasto, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, mas 
o desvio de finalidade da utilização de Royalties, não 
devendo, pois, a impugnação ser mantida. 

 
A propósito, informou a Municipalidade que 

“inicialmente, o valor da desapropriação não foi pago com a 
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conta do ensino, sendo tal pagamento regularizado (Doc.02), 
onerando o ensino.” 

 
Da mesma forma, consoante sustentei no voto 

anteriormente proferido, considero legítimas as despesas 
“relativas à aquisição de instrumentos musicais, somando R$ 
107.647,85, em observância aos §§ 2° e 6°, do artigo 26, da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

 
Cumpre aqui distinguir o investimento no ensino 

de Educação Artística, integrante do cômputo da aplicação 
no ensino, da despesa em cultura que, a despeito de sua 
inegável importância, deve ser afastada do cálculo. 

 
No caso em tela, é evidente que um instrumento 

musical, ainda que tenha uma utilização em um evento de 
caráter cultural, é um bem durável que, por determinação da 
própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 
seu artigo 26, §6°, terá utilização na sala de aula.  

 
Neste sentido, foi decisiva a Lei n° 

11.769/2008, que alterou justamente a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, incluindo a obrigatoriedade do ensino da 
música na educação básica. 

 
Alerta-se, porém, que raciocínio análogo não se 

aplica ao dispêndio voltado à promoção de eventos 
culturais, tais como, uniformes comemorativos para um 
desfile de uma fanfarra. 

 
Tais gastos, no caso dos autos, oneraram 

recursos do FUNDEB. 
 
Nessas condições, reafirmo voto no sentido da 

emissão de PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas, com as 
recomendações e determinações lá consignadas. 
 
 

MARCOS RENATO BÖTTCHER 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 

 


